Ügyfél biztosítási igényei és szükségletei
Tanácsadási jegyzőkönyv

Információ a tanácsadóról
Vezeték- és keresztnév

Telefonszám

E-mail cím

Biztosítási tanácsadást nyújtok az
Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepe,
1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. IV. em. 5., tel.: 1/266 5119, e-mail: info@agrarbiztosito.hu,
adószám: 25489659-1-41, cégjegyzékszám: 01-17-000977 (továbbiakban Agrár Biztosító)
biztosítási termékeire vonatkozóan,
mint

ügynök
alkusz
az Agrár Biztosító alkalmazottja
az alábbi vállalkozás alkalmazottja:
Vállalkozás neve, címe

Javadalmazás
Jutalék alapján dolgozom, melyet a közvetített biztosítási szerződés biztosítási díja magában foglal
Nem kapok közvetítői jutalékot az általam kínált szolgáltatásokért

Ügyféladatok
Vezeték- és keresztnév, ill. cégnév

Cím

Ügyfél-azonosító

Tanácsadás ideje
Első tanácsadás

Újabb tanácsadás

Dátum:

A mezőgazdasági üzem állapotában a legutóbbi tanácsadás óta
nem következett be változás.
az alábbi változás követezett be:

Az ügyfél a következő biztosítási termékek vonatkozásában kér tanácsot:
Szántóföldi gazdálkodás
Agrár Bázis
Agrár Speciál
Cukorrépa Univerzál
Támogatott növénybiztosítás
Kertészet
Üveg- és fóliaház
Faiskola
Szántóföldi zöldségkultúra
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Szőlőtermesztés
Szőlőfürt
Szőlő fás részei
Szőlőiskola
Alany szőlővessző
Szelektált törzsültetvény
Támogatott szőlőbiztosítás

Gyümölcstermesztés
Gyümölcs
Termőfelület fás részei
Jéghálórendszer
Fiatal nem termő gyümölcsös
Támogatott szőlőbiztosítás
Egyéb
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Az ügyfél az alábbi biztosítási megoldások iránt érdeklődik:
Szántóföldi gazdálkodás igen
• Jégeső
• Tűz
• Elemi kockázatok

nem

fedezetben Üveg- és fóliaház
• Jégeső
• Vihar
• Hónyomás

igen

nem

fedezetben

Szőlőtermesztés
• Jégeső
• Tűz
• Fagy

igen

nem

fedezetben Szántóföldi zöldség
• Jégeső

igen

nem

fedezetben

Gyümölcstermesztés
• Jégeső
• Tűz
• Vihar/jégháló

igen

nem

fedezetben Faiskola
• Jégeső
• Tűz
• Elemi kockázatok

igen

nem

fedezetben

Biztosítási ajánlások, indoklással

Ajánlott, de nem igényelt biztosítási megoldások

Az Agrár Biztosító által nem biztosítható kockázatok

Ügyfélnyilatkozat
 jelen tanácsadási jegyzőkönyvet elolvastam, az adatok helyességét aláírásommal igazolom.
A
Az ajánlott termékekkel kapcsolatos tanácsadás az általam megadott információkon alapul.
E jegyzőkönyv aláírása nem minősül a biztosítási ajánlat aláírásának. A jegyzőkönyv egy másolati példányát megkaptam.
Tanácsadást nem igénylek, lemondok a személyes és indokolt ajánlásról, mert az általam tervezett szerződés álláspontom szerint igényeimnek és szükségleteimnek a leginkábbb megfelel.

Helység, dátum

Ügyfél aláírása
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